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1- Resumo - O câncer do colo do útero é uma doença grave e um grande problema 

de saúde pública nos países em desenvolvimento devido à alta incidência e 

mortalidade. A infecção pelo HPV e sua persistência é a principal causa para o 

desenvolvimento das lesões precursoras da doença. O HPV 16 e 18 são os 

responsáveis pelo seu desenvolvimento em 70% dos casos, outras lesões como as 

verrugas genitais causadas pelo HPV 6, 11 também são transmitidos sexualmente, 

através do contato com a pele e mucosa infectada.  Em 2014 a vacina contra HPV 

foi introduzido no Brasil como mais uma forma de prevenção . O Ministério da saúde 

adotou a vacina quadrivalente, a qual protege contra os quatro tipos de HPV, 6, 11, 

16, 18.  A administração da vacina foi ofertada em três doses em 2014 e 2015, e em 

2016 duas doses. A estratégia adotada para a vacinação, ou seja, o local onde 

haverá a vacinação (escolas e/ou UBSs) fica a cargo de cada Secretaria municipal 

de saúde. Este estudo foi proposto para avaliar a estratégia adotada para a 

vacinação contra HPV no município de Amparo em 2014 e 2015 e analisar a adesão 

das adolescentes de 9 a 13 anos de idade, e através dos resultados, propor 

métodos de conscientização para a população através de palestras educativas, 

visando aumentar a adesão. 

2- Introdução -   O Papiloma Vírus Humano (HPV) apresenta mais de 200 genótipos 

diferentes, sendo 12 considerados oncogênicos e associados a neoplasias malignas 

do trato genital, enquanto os demais subtipos virais estão relacionados a verrugas 

genitais e cutâneas. Os tipos virais oncogênicos mais comuns são HPVs 16 e 18, 

responsáveis por cerca de 70% das lesões de alto grau, enquanto os HPVs 6 e 11 

estão associados a 90% das verrugas anogenitais( IARC). São aproximadamente 

500 mil novos casos de câncer do colo de útero no mundo, resultando em 270 mil 

mortes. A estimativa no Brasil para 2016 é de 16.340 mil novos casos (INCA 2015). 

Como mais um método de prevenção, foi desenvolvida a vacina contra HPV. A 

vacina bivalente com antígenos para HPV 16 e 18, e a quadrivalente com os 

antígenos para HPV 6, 11, 16 e 18 (JIT  et al; 2015). Em 2014, o Ministério da Saúde 

incluiu no calendário vacinal do Sistema único de Saúde (SUS) a vacina 

quadrivalente 6, 11, 16, 18 que é produzida a partir de proteínas estruturais L1 

purificadas, que produzem um tipo especifico de HPV que não contem DNA viral, 

sendo, portanto, não infecciosas (WHO 2014). A vacinação em 2014 foi direcionada 

às meninas de 11 a 13 anos, em 2015 às meninas de 9 a 11 anos  e 12 a 14 anos 



para aquelas que iniciaram a vacinação e não receberam a segunda dose. 

(Ministério da saúde, 2015). Em 2016, meninas de 9 a 13 anos deverão ser 

vacinadas (INCA 2016). A estratégia a ser adotada para a vacinação fica a cargo 

das Secretarias Municipais de Saúde de cada município, ou seja, nas UBS e/ou nas 

instituições escolares. (FREGNANI et al., 2013). O esquema vacinal estendido com 

três doses foi adotado pelo Ministério da Saúde em 2014 e 2015, aplicando-se três 

doses, a segunda dose após seis meses à primeira, e a terceira após 60 meses 

(Ministério da saúde, 2014). Para 2016 o esquema mudou para duas doses, sendo a 

segunda dose após seis meses à primeira (INCA 2016). A vacina tem um perfil 

adequado de segurança, onde não foram identificados riscos significativamente 

elevados em relação a efeitos adversos graves (Quintão, et al, 2014). 

3- Objetivos - Avaliar a estratégia adotada para a vacinação contra HPV no 

município de Amparo SP.  Analisar se houve diferença na adesão das adolescentes, 

mediante a escolha do local (UBSs e/ou Escolas) estabelecido pela Secretaria da 

Saúde do município. Implantar programas de conscientização com palestras 

educativas. 

4- Metodologia  - Trata-se de um estudo descritivo, que foi encaminhado ao Comitê 

de Ética e Pesquisa do grupo UNISEPE. Os dados obtidos através da entrevista na 

Vigilância Epidemiológica de Amparo serão tabelados em planilha de Excel, 

transformados em gráficos e relatórios discursivos.  As relações entre as 

informações serão obtidas através do método de x². 

5- Desenvolvimento -  Será feita uma pesquisa qualitativa na Vigilância 

epidemiológica de Amparo, onde será aplicado um questionário com 13 questões 

objetivas. O entrevistado, o fará, mediante aceitação e assinatura prévia do Termo 

de Consentimento Livre e esclarecido. A coleta de dados será feita no período de 

setembro de 2016. Os dados serão analisados e discutidos. 

6- Resultados Preliminares - Espera-se baixa adesão das adolescentes vacinadas 

em 2014 na 2° dose da vacinação em relação a 1° dose. Para 2015 espera-se uma 

adesão ainda menor para a vacinação tanto para a 1° quanto para a 2° dose quando 

comparadas a vacinação em 2014. A estratégia adotada ( local da vacinação) e a 

falta de informação das adolescentes e seus responsáveis supostamente são as 

causas para a baixa adesão. 
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